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ضمن سلسلة مبادراته في رمضان

الخدمة األمثل لضمان سرعة ودقة العمليات

ِّ
«األهلي» يوفر ميزة «تشيك أوت»
للدفع اإللكتروني باستخدام «فيزا»

َّ
«بيتك» قدم الضيافة وشارك
بتنظيم صالة القيام في «الراشد»
شــارك بيت التمويل الكويتي
«بيتك» في جهود تنظيم صالة
ال ـق ـي ــام ف ــي م ـس ـجــد الـ ــراشـ ــد فــي
مـنـطـقــة ال ـعــدي ـل ـيــة ،ان ـط ــالق ــًا من
مسؤوليته االجتماعية ،وضمن
إطار برنامجه الرمضاني الحافل
باألنشطة والفعاليات التطوعية،
التي تعكس حرصه على مشاركة
أبـ ـن ــاء امل ـج ـت ـمــع ف ــي امل ـنــاس ـبــات
الدينية والوطنية وكافة الظروف
التي تحتاج إلى تعاون وتكاتف
ومشاركة الجميع.
وأشــار البنك في بيان لــه ،إلى
أن م ـشــارك ـتــه ج ـ ــاءت بــال ـت ـعــاون
م ــع ال ـه ـي ـئــات وال ـج ـه ــات املـعـنـيــة
وال ـقــائ ـمــن عـلــى الـتـنـظـيــم ،القــت
اس ـت ـح ـســانــًا ك ـب ـي ـرًا وإش ـ ـ ــادة من
املصلن واملعنين.
ول ـفــت «ب ـي ـتــك» إل ــى أن فــريـقــه
التطوعي َّ
قدم الضيافة للمصلن،
وساهم بمساندة جهود القائمن
على أعمال التنظيم في املسجد،
ما وفر الراحة للمصلن.
وأكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ح ـ ــرص ـ ــه ع ـلــى
الـ ـقـ ـي ــام بـ ـه ــذه األنـ ـشـ ـط ــة بـشـكــل
سنوي ،إيمانًا بأهمية مشاركته

ّ
يوفر البنك األهلي الكويتي
م ـي ــزة «ت ـش ـيــك أوت» ال ـجــديــدة
لـلــدفــع اإللـكـتــرونــي باستخدام
ب ـط ــاق ــات فـ ـي ــزا ،وهـ ــي ال ـخــدمــة
األمـ ـ ـث ـ ــل ال ـ ـتـ ــي ت ـض ـم ــن س ــرع ــة
ودق ــة وبـســاطــة إت ـمــام عمليات
ال ــدف ــع اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ف ــي إط ــار
إس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه ال ــرامـ ـي ــة نـحــو
ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات مـ ـص ــرفـ ـي ــة
تتسم بالبساطة واليسر «بنك
أسهل».
وأشار البنك في بيان له ،إلى
أن عمالءه يستفيدون من ميزة
«تشيك أوت» الجديدة ببطاقات
ف ـي ــزا ،بـحـيــث ت ــم تـقـلـيــص عــدد
الـ ـخـ ـط ــوات امل ـط ـل ــوب ات ـبــاع ـهــا
م ــن  44خـ ـط ــوة إل ـ ــى خ ـطــوتــن
فقط ،إضافة إلى إمكانية إتمام

على جائزة بـ  500ألف دينار
فريق «بيتك» التطوعي مع املنظمني

ف ـ ــي خـ ــدمـ ــة املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،وت ـح ـم ــل
مـســؤولـيــاتــه ك ـجــزء أس ــاس ــي من
املجتمع الذي يعمل فيه.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح «بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك» أن هـ ــذه
امل ـب ــادرة تـعــد حـلـقــة ،فــي سلسلة

مـ ــن املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات املـ ـتـ ـن ــوع ــة ال ـت ــي
أعـ ـ ــدهـ ـ ــا خ ـ ـ ــالل شـ ـه ــر رم ـ ـضـ ــان،
لتشمل جهات وأنشطة مختلفة
ت ـ ـظ ـ ـهـ ــر ري ـ ـ ـ ــادت ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق
املسؤولية االجتماعية ،وتعكس

حــرصــه على تعزيز الــروابــط مع
كافة فئات املجتمع ومؤسسات
الدولة.
وأثنت إدارة مساجد العاصمة
ع ـلــى ج ـه ــود «ب ـي ـتــك» ف ــي خــدمــة

ضـيــوف الــرحـمــن وتنظيم صالة
القيام ،معربة عن التقدير الكبير
ل ـه ــذه املـ ـ ـب ـ ــادرة ،ال ـت ــي دأب على
ال ـق ـي ــام ب ـه ــا س ـن ــوي ــًا ف ــي الـعـشــر
األواخر من شهر رمضان.

داخل خيمتها وفي أماكن سكن العمالة

« »Ooredooتستمر بتوزيع وجبات اإلفطار
ت ـس ـت ـمــر ش ــرك ــة «»Ooredoo
ل ــالتـ ـص ــاالت ،أسـ ـ ــرع ش ـب ـكــة فــي
الكويت ،بتوزيع وجبات اإلفطار
على املحتاجن ،من خالل خيمة
إف ـ ـطـ ــار الـ ـص ــائ ــم املـ ـشـ ـي ــدة أمـ ــام
مبناها الرئيسي بشكل أساسي،
باإلضافة إلــى قافلتها الخيرية
التي تــزور أمــاكــن سكن العمالة
حول مختلف مناطق الكويت.
وتقام هذه الفعالية بمشاركة
فريق «نعن ونعاون» التطوعي
الـ ــذي يـنـطـلــق ف ــي عــامــه الـثــالــث
ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ،ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون م ــع
منظمة «،»Spread The Passion
وبـ ــإشـ ــراف م ــن إدارة االت ـص ــال
املؤسسي في «.»Ooredoo
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـشـ ــركـ ــة فـ ـ ــي ب ـي ــان
لـ ـه ــا ،أن دعـ ـ ــم الـ ـعـ ـم ــل ال ـخ ـي ــري
والـ ـتـ ـط ــوع ــي نـ ــابـ ــع م ـ ــن قـيـمـهــا
األساسية املبنية على االهتمام
والـتــواصــل والـتـحــدي ،وأن هذه
املـبــادرات تأتي لتوطيد العالقة
م ـ ــع املـ ـجـ ـتـ ـم ــع وت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـق ـي ــم
اإلنسانية والروحية التي تعمل
ع ـلــى إح ـي ــاء ق ـيــم ال ـت ـكــافــل الـتــي
يجسدها شهر رمضان املبارك،
بكل ما يحمله من أجواء إيمانية
وم ـ ـعـ ــان س ــامـ ـي ــة وقـ ـي ــم ن ـب ـي ـلــة.
وأع ـ ــرب ـ ــت الـ ـش ــرك ــة عـ ــن ف ـخــرهــا
ب ــاملـ ـتـ ـط ــوع ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ــادروا
بــالـتـسـجـيــل ف ــي ال ـبــرنــامــج هــذا

عملية التسجيل لالشتراك في
الخدمة بطريقة سهلة وآمنة.
وأضـ ـ ــاف «األهـ ـل ــي» أن هــذه
املـ ـي ــزة ت ــوف ــر ال ـت ـج ــرب ــة األم ـث ــل
للتسوق اإللكتروني عن طريق
اإلنـتــرنــت والـهــاتــف الـنـقــال ،مع
أف ـض ــل ال ـت ــداب ـي ــر األم ـن ـي ــة ضد
ال ـ ـتـ ــزويـ ــر ،ب ـح ـي ــث ي ـت ــم تـقـيـيــم
امل ـخــاطــر املـتـصـلــة بـكــل مرحلة
لـتــوفـيــر أس ــاس آم ــن ،مــن خــالل
إمـ ـك ــانـ ـي ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ب ـص ـمــة
اإلص ـبــع ،والتحقق مــن الهوية
أثناء إتمام املعامالت املختلفة،
ما يسهم في الحد من مخاطر
التزوير بشكل كبير.
ول ـف ــت ال ـب ـن ــك إلـ ــى أنـ ــه عـلــى
ال ــراغـ ـب ــن ف ــي ال ـح ـص ــول عـلــى
م ـ ـيـ ــزة «تـ ـشـ ـي ــك أوت» زي ـ ـ ــارة

موقعه اإللكتروني ()eahli.com
للتسجيل في هذه الخدمة.
وبـ ّـن أنــه تــم استخدام ميزة
«تشيك أوت» لبطاقات «فيزا»،
من قبل عالمات تجارية رائــدة
على مستوى العالم ،ما يعكس
أه ـم ـي ــة ومـ ــزايـ ــا ه ـ ــذه ال ـخــدمــة
بالنسبة للعمالء والتجار على
حد سواء.
وأكـ ـ ـ ـ ــد «األه ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي» ال ـ ـتـ ــزامـ ــه
ب ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق أح ـ ـ ـ ـ ـ ــدث ال ـ ـح ـ ـلـ ــول
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ،الـ ـت ــي تـسـهــم
ف ــي تــوف ـيــر خ ــدم ــات مـصــرفـيــة،
ت ـت ـس ــم ب ــالـ ـبـ ـس ــاط ــة والـ ـيـ ـس ــر،
وبشكل يضمن السرعة واألمان
والراحة ،مشددًا على أنه الهدف
الرئيسي الذي يسعى لتحقيقه
من خالل إستراتيجيته.

«الخليج» 10 :أيام متبقية
للدخول في سحب «الدانة»
أشـ ـ ــار ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج إل ـ ــى أن
يوم  30يونيو الجاري هو آخر
مــوعــد لـفـتــح الـعـمــالء حـســابــات
الــدانــة وإي ــداع املــزيــد مــن املبالغ
فيها ،بهدف زيــادة فرص الفوز
في السحب ربع السنوي الثالث
عـلــى ال ـجــائــزة الـبــالـغــة قيمتها
 500ألف دينار.
وأوضـ ــح الـبـنــك فــي ب ـيــان لــه،
أنـ ــه س ـي ـتــم اإلعـ ـ ــالن ع ــن ال ـفــائــز
فــي سـحــب الــدانــة رب ــع السنوي
ال ـثــانــي ع ـلــى ال ـج ــائ ــزة الـبــالـغــة
 250أل ــف دي ـن ــار ف ــي  13يوليو
املقبل ،الفتًا إلى أنه سيتم إجراء
ال ـس ـحــب رب ــع ال ـس ـن ــوي الـثــالــث
ف ــي  28س ـب ـت ـم ـبــر ،ي ـل ـيــه سحب
مليونير «ال ــدان ــة» فــي  5يناير
.2018
وب ـ ـ َّـن «ال ـخ ـل ـي ــج» أنـ ــه يـجــوز
لـلـعـمــالء املــؤه ـلــن ال ــدخ ــول في
السحب اليومي على جائزتن
قـيـمــة ك ــل مـنـهـمــا  1000دي ـنــار،
لكل يوم عمل.
وأفــاد أنــه للتأهل لسحوبات
الـ ـ ــدانـ ـ ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ي ـت ـع ــن ع ـلــى
ال ـع ـم ــالء امل ـحــاف ـظــة ع ـلــى ال ـحــد
األدن ــى لــرصـيــد الـحـســاب ،وهــو

 200دي ـنــار ،أمــا الـعـمــالء الجدد
فيمكنهم فتح حـســاب «الــدانــة»
ع ــن ط ــري ــق زي ـ ــارة أحـ ــد فــروعــه
البالغ عددها  56فرعًا واملنتشرة
في جميع أنحاء الكويت.
وأكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـب ـ ـنـ ــك أنـ ـ ـ ــه ب ــإمـ ـك ــان
العمالء الــذيــن لديهم حسابات
زيـ ـ ــادة إي ــداع ــات ـه ــم أو ال ـح ـفــاظ
عـلـيـهــا ب ـهــدف مـضــاعـفــة فــرص
فوزهم في السحوبات.
ودعــا «الخليج» عمالءه إلى
زي ــادة ف ــرص فــوزهــم عــن طريق
زيــادة املبالغ التي يتم إيداعها
ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب ،مـ ـب ــاش ــرة ع ـبــر
ت ـح ــول امل ـب ــال ــغ م ــن أي ح ـســاب
م ـ ـح ـ ـلـ ــي ،ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام خ ــدم ــة
الـ ــدفـ ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ال ـج ــدي ــدة
املتاحة عبر موقعه اإللكتروني
وتطبيق الهواتف الذكية.
وعـ ـ ـ ـ ـ ــزا «ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ــج» نـ ـج ــاح
حساب «الــدانــة» كأكبر وأفضل
ح ـســاب س ـحــوبــات ف ــي الـكــويــت
إلـ ــى  5أس ـ ـبـ ــاب ،وهـ ــي تـقــديـمــه
أك ـب ــر ج ــائ ــزة ن ـقــديــة ف ــردي ــة في
ال ـك ــوي ــت بـقـيـمــة م ـل ـيــون دي ـنــار
تـمـنــح س ـنــويــًا ،وأك ـبــر الـجــوائــز
ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة ربـ ـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـنـ ــويـ ــة فــي

الكويت ،وتصل قيمتها إلى 500
أل ــف ديـ ـن ــار ،وح ـص ــول فــائــزيــن
ع ـلــى ج ــائ ــزت ــن ن ـقــدي ـتــن قيمة
كــل منهما  1000دي ـنــار فــي كل
يــوم عمل ،وإتاحته فرصًا أكثر
ً
ل ـل ـفــوز ،ف ـضــال ع ــن كــونــه الـبـنــك
الوحيد فــي الكويت الــذي يقوم
بـتــرحـيــل ف ــرص ال ـفــوز مــن سنة
ألخرى.
وذك ـ ـ ــر أن حـ ـس ــاب «الـ ــدانـ ــة»
يمنح أيضًا العديد من الخدمات
امل ـت ـم ـيــزة ،مـنـهــا خــدمــة «بـطــاقــة
الــدانــة لــإيــداع الحصري» التي
ت ـم ـن ــح الـ ـعـ ـم ــالء حـ ــريـ ــة إي ـ ــداع
الـنـقــود فــي أي وق ــت يناسبهم،
إضــافــة إل ــى خــدمــة «الـحــاسـبــة»
الـ ـت ــي ت ـم ـك ـن ـهــم م ــن حـ ـس ــاب مــا
ل ــديـ ـه ــم م ـ ــن ف ـ ـ ــرص لـ ـلـ ـف ــوز فــي
السحب.
وأش ــار إل ــى أن ه ــذا الحساب
م ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاح ل ـ ـل ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــن وغ ـ ـيـ ــر
الكويتين املقيمن في الكويت،
وأن ـ ـ ــه ع ـن ــد ف ـت ــح حـ ـس ــاب بـحــد
أدن ـ ـ ـ ــى لـ ـل ــرصـ ـي ــد  200دي ـ ـنـ ــار،
يتأهل العمالء تلقائيًا للدخول
ف ــي ال ـس ـح ــوب ــات امل ـق ـب ـلــة ش ــرط
املحافظة على ذلك الحد األدنى.

«برقان» 5 :فائزين جدد بـ «يومي»
ّ
متطوعو الشركة خالل توزيع الوجبات

العام ،وبموظفيها املشاركن في
الفعاليات التطوعية على مدار
الشهر الفضيل.
وأط ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ك ـ ـجـ ــزء
مـ ـ ــن ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـعـ ــام،
بــالـتـعــاون مــع منظمة «Spread
 »the Passionومؤسسة الكويت

للتقدم العلمي برنامج املتطوع
امل ـ ـح ـ ـتـ ــرف األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ــاضـ ــي،
وال ــذي يتضمن ورش ــًا تدريبية
ومحاضرات عن القيم األساسية
للتطوع ،باإلضافة إلى حوارات
م ـ ــع مـ ـتـ ـط ــوع ــن ع ـ ــن ت ـج ــارب ـه ــم
ال ـســاب ـقــة ،م ــع إمـكــانـيــة تسجيل

الطلبة الجدد فيه.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى
اعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزازه ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون م ــع
م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ذات ص ـ ـ ـيـ ـ ــت ،ف ــي
م ـ ـ ـجـ ـ ــال تـ ـنـ ـمـ ـي ــة املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد م ـث ــل
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى «Spread the

 »Passionالتي تجمعهما شراكة
طــويـلــة األم ــد فــي م ـجــال تطوير
ال ـخ ـبــرات الـشـبــابـيــة التطوعية،
إذ سيتم تأهيل الـشـبــاب إلدارة
ال ـبــرامــج واملـ ـب ــادرات التطوعية
الـتــي سيتم إطــالقـهــا عـلــى مــدار
الشهر الفضيل.

م ـن ــح ب ـن ــك ب ـ ــرق ـ ــان ،مـحـمــد
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزان ،وج ـع ـف ــر
أح ـم ــد ال ـ ـطـ ــراح ،وعـ ـب ــدال ــرزاق
عبدالله أحـمــد ،ورض ــا محمد
الـخـيــاط ،وعبير علي الغانم،
 5000ديـ ـن ــار ل ـكــل م ـن ـهــم ،في
الـ ـسـ ـح ــوب ــات الـ ـي ــومـ ـي ــة عـلــى
حساب «يومي».
وأضـ ـ ـ ــاف «ب ـ ــرق ـ ــان» أخ ـي ـرًا

تمنح العمالء صيانة مجانية وتبديل سفايف ومزايا أخرى

«عادل الغانم للسيارات» تطلق عرضًا
على مركبتي « »MG 360و«»MG GS
أطـلـقــت شــركــة عـ ــادل الـغــانــم
للسيارات ،عرض الخير املميز
ل ـ ـكـ ــل مـ ـ ــن يـ ـتـ ـطـ ـل ــع إلـ ـ ـ ــى شـ ـ ــراء
سيارة « ،»MGسواء في نسخة
السيدان « ،»MG 360أو رباعية
ال ــدف ــع « ،»MG GSبـمـنــاسـبــة
ش ـه ــر رمـ ـض ــان املـ ـ ـب ـ ــارك ،شـهــر
الخير والعطاء.
وقـ ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر املـ ـبـ ـيـ ـع ــات فــي
الشركة علي الصباغ ،إن «عادل
الـ ـغ ــان ــم لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات» حــرصــت
ضمن احتفالها بشهر رمضان
املبارك ،على تقديم عرض مميز
م ـس ـت ــوح ــى مـ ــن خـ ـي ــره وك ــرم ــه
إلـ ــى ع ـمــالئ ـهــا ،يـشـمــل صـيــانــة
مجانية ملسافة  60ألــف كلم أو
مل ــدة  3س ـنــوات أيـهـمــا يستحق
ً
أوال ،مع تبديل سفايف الفرامل
مرتن عند شراء سيارة رباعية
الدفع
« ،»MG GSو 40أل ـ ــف كـلــم
أوخ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل س ـ ـن ـ ـتـ ــن ل ـ ـس ـ ـيـ ــارات
الصالون « »MG 360مع تبديل
السفايف مرتن.
وأكــد الصباغ أن « »MGهي
خالصة مسيرة وخبرات شركة
« »MGبريطانية األصل ،والتي
مـ ــازالـ ــت ت ـح ـت ـفــظ بــالـتـصـمـيــم

تقنيات ذكية داخل املقصورة

والهندسة البريطانية ،وتعود
بداياتها إلــى أوائ ــل عشرينات
الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،إذ إنـ ـه ــا تـعــد
ن ـم ــوذج ــًا م ـثــال ـيــًا ل ـع ــراق ــة هــذه
الصناعة وأصالتها مــن جهة،
وع ـنــوانــًا ألدائ ـه ــا االسـتـثـنــائــي
املتميز من جهة اخرى.
وأض ــاف أن ال ـس ـيــدان «MG
 ،»360ورب ــاعـ ـي ــة ال ــدف ــع «MG
 »GSت ـح ـم ــالن ك ـف ــال ــة املـصـنــع
األفـضــل فــي شــركــات السيارات
مل ــدة  6س ـنــوات أو ملـســافــة 200

ألـ ــف كـ ــم ،ع ـلــى أن ت ـغ ـطــي هــذه
الكفالة كــال مــن املـحــرك ،وعلبة
السرعة ،واألجهزة الكهربائية،
وجهاز التكييف.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاغ أن اب ـ ـ ــرز
مــزايــا سـيــارة الـسـيــدان الفخمة
« ،»MG 360تشمل تصميمها
االن ـ ـس ـ ـيـ ــابـ ــي األن ـ ـ ـيـ ـ ــق وراحـ ـ ـ ــة
م ـ ـ ـق ـ ـ ـصـ ـ ــورت ـ ـ ـهـ ـ ــا وم ـ ـق ـ ــاع ـ ــده ـ ــا
الــوثـيــرة ،ومحركها  1500سي
س ـ ــي وبـ ـ ـق ـ ــوة  107م ـ ــع م ـع ــدل
اس ـت ـهــالك اق ـت ـص ــادي ل ـلــوقــود،

ونظام تشغيل متطور للمحرك
« »NetBlueلتنظيم اسـتـهــالك
الــوقــود ،و نظام « »VVTiالذي
يـنـظــم ف ـتــح وإغ ـ ــالق صـمــامــات
ال ـه ــواء حـســب ســرعــة الـسـيــارة
وعند الحاجة.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى تـ ـمـ ـي ــز امل ــركـ ـب ــة
أي ـ ـضـ ــًا ب ـف ـت ــح األب ـ ـ ـ ـ ــواب ب ـ ــدون
مـفـتــاح ،وبـنـظــام راق للصوت،
وش ــاش ــة تـعـمــل بــال ـل ـمــس ومــع
م ــزاي ــا اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ف ــي فـئـتـهــا
ال ـ ــرب ـ ــط م ـ ــع شـ ــاشـ ــة الـ ـه ــوات ــف
ال ــذكـ ـي ــة ( ،)Androidونـ ـظ ــام
« »CarPlayألنـظـمــة «،»Apple
وبـ ـل ــوت ــوث ،وم ـث ـب ــت ل ـل ـســرعــة،
وك ـ ــامـ ـ ـي ـ ــرا خـ ـلـ ـفـ ـي ــة مـ ـ ــع نـ ـظ ــام
اس ـت ـش ـع ــارخ ـل ـف ــي وإضـ ـ ـ ـ ــاءات
نـ ـه ــاري ــة لـ ـكـ ـش ــاف ــات ال ـض ـب ــاب
« »DLRمــع أنظمة أم ــان عالية
(،)ABS- EBD – EBA – ESP
ونظام « »TMPSملراقبة ضغط
اإلطارات.
كما تأتي سيارة «»MG 360
ب ـف ـئ ـت ــي مـ ــواص ـ ـفـ ــات ق ـيــاس ـيــة
ومواصفات إضافية ،وجميعها
مـ ـجـ ـه ــزة ب ـ ـ ــإط ـ ـ ــارات وعـ ـج ــالت
ألومنيوم حجم  16إنشًا.
وأشاد بغنى مميزات سيارة

« »SUVوالــدفــع الــربــاعــي «MG
 ،»GSمـ ــن ال ـت ـص ـم ـي ــم وأنـ ــاقـ ــة
وان ـس ـي ــاب ـي ــة ال ـش ـك ــل واتـ ـس ــاع
وك ـ ـ ـبـ ـ ــر امل ـ ـ ـق ـ ـ ـصـ ـ ــورة امل ـ ـج ـ ـهـ ــزة
بأحدث مستجدات تكنولوجيا
ال ـس ـيــارات وكمالياتها كنظام
ص ــوت ــي رقـ ـم ــي م ـت ـم ـيــز ،وآخ ــر
متقدم للتكييف ،وشاشة تعمل
ب ــال ـل ـم ــس «،»Touch Screen
مــع إمـكــانـيــة الــربــط مــع شاشة
الهاتف الــذكــي ،ونظام تشغيل
للمحرك واالبواب بدون مفتاح،
ونظام بلوتوث ،وكاميرا خلفية
مع نظام استشعار خلفي.
وذكـ ــر ال ـص ـبــاغ أن ال ـس ـيــارة
تأتي مع عجالت أملونيوم حتى
حجم  18إنشًا ونظام «»TMPS
ملراقبة ضغط اإلطارات ،ومقاعد
وث ـي ــرة م ــن ال ـج ـلــد ،نــاه ـيــك عن
م ـق ـع ــد الـ ـس ــائ ــق الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي،
ً
وصــوال إلى محرك قوي تيربو
بقوة  220حصانًا يعمل بالدفع
بــالـعـجــالت األرب ــع الــذاتــي (All
 ،)Wheel Driveب ـن ـظــام ملـعــدل
اق ـت ـص ــادي الس ـت ـهــالك ال ــوق ــود
 8.3ليتر لكل  100كـلــم ،ونظام
إضاءة « »LEDكاشف للضباب
وآخر إضاءات بتقنية زينون.

«ّ ...»MG GS
مميزة

« ...»MG 360رائعة

س ـح ـبــًا ربـ ــع س ـن ــوي لـحـســاب
«يومي» للفوز بجائزة بقيمة
 125ألــف ديـنــار ،مــا يعد نقلة
ج ــدي ــدة تـضـيــف فــرصــًا أك ـبــر.
وأشــار البنك في بيان له ،إلى
أن ــه لـلـتــأهــل لـلـسـحــوبــات ربــع
السنوية ،يتعن على العمالء
أال يـ ـق ــل رصـ ـي ــده ــم عـ ــن 500
ديـ ـن ــار مل ـ ــدة ش ـه ــري ــن كــامـلــن

قـ ـب ــل تـ ــاريـ ــخ الـ ـسـ ـح ــب ،الف ـت ــًا
إل ــى أن ك ــل  10دنــان ـيــر تمثل
فرصة واحدة لدخول السحب،
ومـنــوهــًا بــأنــه إذا ك ــان رصيد
الحساب  500دينار وما فوق،
ف ـس ـي ـكــون ص ــاح ــب ال ـح ـســاب
ً
م ــؤه ــال ل ـل ــدخ ــول ف ــي ك ــل مــن
ال ـس ـح ــوب ــات ال ـي ــوم ـي ــة وربـ ــع
السنوية.

